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          A la Sala infan�l hi trobaràs una selecció d'àlbums il·lustrats,  
cadascun amb la seva ampolla. Podràs fer-ne un tast: 

olora’ls, fulleja’ls i quan els hagis llegit 
fes la teva valoració i posa-la dins l’ampolla 

ConteTast  

   Tria un conte, degusta’l i valora’l  

Aquest mes felicitem a...   

75 anys del seu naixement 
Il·lustrador nord-americà i autor  

d’Un malson al meu armari 

Trobaràs els contes al Blau 34 i Blau 168 de la Sala  

Mercer Mayer 

Dimarts 2 d’octubre……….……...………………………………….

…... 

 

 

 
 

Dijous 4 d’octubre .......……………………………..………....17.30h 
L’hora del conte  

Un malson al meu armari  
i altres contes de Mercer Mayer 
Amb l’Imma Pujol 
Edat: famílies amb infants a par�r de 4 anys 
 

Divendres 5 d’octubre …......................................................17.30 h 

Magic Tea and Magic Tales  
 
 
 
 
Amb la Marian Roland 

Edat: famílies amb infants de 4 a 7 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

A l’expositor de la Sala hi trobaràs tres enigmes  

mensuals. Par�cipa i guanya premis! 

Preparem la Castanyada!  
Contes de castanyes, panellets i  de por 
 

The Hueys in None the number!  
By Oliver Jeffers Story and games 
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Dimecres 10 d’octubre .....…………………………….……..…17.30 h 
Juguem sense endolls 

 
Amb la Cris%na Caballé 
Edat: famílies amb infan�s a par�r de 7 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

 
Dilluns 15 d’octubre .....……………………...……….……..…. 17.30 h 
Presentació de la guia: 

Refugiats, tornar a començar  

 

Presentem i expliquem contes amb l’Imma Pujol  
i la Cris%na Caballé 
Edat: famílies amb infants a par�r de 6 anys  
 

Us convidem a visitar l’exposició a les 
escales de la Biblioteca 

“Nòmades. Migracions forçades” 
 

Dimarts 16 d’octubre .....…………………………….……..….………... 

Refugiats, tornar a començar 
 
 
 
 

 

Dilluns 8 d’ocubre ………....……………………………..……..17.30 h 
Taller de ciència en família 

Aprenem a fer nusos forts!Aprenem a fer nusos forts!Aprenem a fer nusos forts!Aprenem a fer nusos forts! 
Prac�carem diferents �pus de nusos i les seves u�litats  
 

Amb el Xavier Boltà, de l’Aula de Natura Les Esplanes (Nulles) 
Edat: famílies amb infants a par�r de 6 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

 
Dimarts 9 d’ocutbre .......……………………………..………............... 
La Sala infan%l i la Secció Jove us recomana... Lectures infan%ls i juvenils. 

Disponibles a les xarxes socials i a la Sala 

A l’expositor de la Sala hi trobaràs tres enigmes mensuals 

Par�cipa i guanya premis! 

TIME LINETIME LINETIME LINETIME LINE 
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Dimarts 16 d’octubre .....……..…………………………….….17.30 h 
L’hora del conte  
Història de BamakooHistòria de BamakooHistòria de BamakooHistòria de Bamakoo, una nena que ha de fugiruna nena que ha de fugiruna nena que ha de fugiruna nena que ha de fugir    
A càrrec del Blai Senabre 
Edat: a par�r de 4 anys 
Amb la col·laboració: 
 

 
 
Dimarts 16 d’octubre .....……………………………………….….18 h 
Cinema en català, i més a prop!    
PROJECCIÓ de WONDER 

Dirigida per Stephen Chbosky  
Per a tots els públics 
Lloc: Serveis Territorials de Cultura (Major, 14)  
Entrada lliure, aforament limitat  
Organitza: Ple pel Català al Camp de Tarragona 

 

Dijous 18 d’ocutbre ………...…..……………...de 9.30 h a 13.30 h 

2a Matinal dels Clubs de lectura infantils i juvenils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adreçada a bibliotecaris, mestres i llibreters 
Inscripcions a la sala infan�l 

Dissabte 20 d’octubre……………………………….………..11.30 h 
Cicle de cinema infan%l 
Projecció de la pel·lícula  
 

Pel·lícula d’animació per a tots els públics 
Twen�eth Century Fox Home Entertainment España, DL 2007 
Castellà 
Lloc: Sala infan�l 

 

                

Aquest 2018 els Clubs de lectura infan�ls i juvenils fem 15 anys i ho volem 
celebrar amb els diferents agents i professionals del nostre territori. 
Comptarem amb la par�cipació de la Paula Jarrín, de la llibreria Al·lots de 
Barcelona i amb la intervenció de les llibreries La Capona i Adserà, com a 
referents a Tarragona i coneixerem experiències de diferents biblioteques 
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Dissabte 20 d’octubre……………………………….………..12.30 h 
Visita guiada a l’exposició  
 
 

Edat: adults i públic familiar a par�r de 7 anys 
Lloc: Secció Local 
Amb la col·laboració  
 
 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

“Nòmades. Migracions forçades” 

Cicle:  El mar bressol de contes 

Contes des del bressol. 9a edició 
Del 21 d'octubre al 13 de desembre de 2018 

 

Dimarts 23 d’octubre …........................................................17.15 h 

Visita familiar a l’Observatori Blau 

 
Ac�vitat familiar per fer una immersió al fons marí i 
viure la subhasta del peix 
Lloc: Llotja del Peix. Confraria de pescadors  
al carrer Trafalgar, 25 
 

Edat: famílies amb infants a par�r de 6 anys 
Amb reserva prèvia. Inscripcions a la Sala infan�l o  al Museu del Port de Tarragona 
 
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona  

                El món pesquer del Serrallo 

Diumenge 21 d’ocubre …...……………….………….…………. 12 h 
Ballmanetes 
 
 

A càrrec de la Marta Gorchs 
Edat: famílies amb infants de 2 a 4 anys 
Lloc: Museu del Port de Tarragona 
Amb reserva prèvia. Inscripcions a la Sala infan�l o al Museu del Port de Tarragona 

RaRaRaRa    contescontescontescontes    
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Dimarts 23 d’octubre……………………………………………..17.30 h 
Reunió del club de lectura en família  
Per a famílies amb infants de 5 a 6 anys (P5 i 1r primària) 
 

 
Cicle trimestral:  
 

Quan arriba la nit... podem escoltar poesia amb en Frederick 

el ratolí, gronxar-nos amb en Coco, el cocodril o convidar 

a l’ovella negra a dormir 
 

Coordinat per la Sílvia Palazón 
 

Comentem:    Leo Lioni. Frederick 
 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
 
Properes reunions:  .dimarts 27 de novembre 

                                    .dimarts 18 de desembre 

Dijous 25 d’octubre……………………………………………..17.30 h 
 
Reunió del club de lectura infan%l. Per a lectors de 8 a 10 anys  

Cicle trimestral El Serrallo un lloc de conte 

Amb la finalitat de difondre el coneixement del patrimoni immaterial del Serrallo 
Llegirem els contes resultat de la col·laboració entre la Biblioteca i el Museu del Port 
de Tarragona dins el projecte: “El Serrallo un lloc de conte. La memòria dels 

pescadors” 

 

Coordinat per l’Imma Pujol 
Comentem: Ramon, el ranxero, de pescador a cuiner 

 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
 
Properes reunions: dijous 22 de novembre i dijous 13 de desembre 

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona i Museu del Port  de Tarragona 

 
 
 

Cicle:  El mar bressol de contes  
Contes des del bressol. 9a edició  

Del 21 d'octubre al 13 de desembre de 2018 

HistòriesHistòriesHistòriesHistòries ddddiiiiferentsferentsferentsferents 
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Divendres 26 d’octubre…………………………….…………..17.30 h 
Ballmanetes 
 
 
 

A càrrec de la Lídia Clua 
Edat: fins a 3 anys 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
 

Presentació de la guia de lectura: Contes diver�ts de caques, pets, culs i pipins 

 

Dissabte 27 d’octubre……………………………………...10 h a 14 h  
 
10 h a 11.30 h Reunió del club de lectura infan%l 
Per a lectors de 9 a 11 anys (5è i 6è de primària) 

Cicle trimestral:  Eulàlia CanalEulàlia CanalEulàlia CanalEulàlia Canal, , , ,     
 

 

Coordinat per l’Imma Pujol amb la col·laboració de l’Eva Gloria 
 
Comentem: Canal, Eulàlia; Celej, Zuzanna.  
                    Això és un secret que només sé jo 
 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

Ralet ralet. Contes, cançons i jocs de falda 

 
12 h a 13 h Reunió del club de lectura  juvenil  Joves Atrapats per la Lectura  
Per a lectors de 12 a 14 anys (de 1r a 3r d’ESO) 
 
Cicle trimestral:  

“Els imprescindibles de la literatura juvenil”  
Coordinat per l’Imma Pujol 
 
Comentem:   
 
 
 
 
 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 

Neil Gaiman. Cemen�ri sense làpides i  

altres històries negres 

Eric Hauvel ; Ruud Van Der Roi 

La Recerca: casa d’Anna Frank 

de l’emoció a la paraulade l’emoció a la paraulade l’emoció a la paraulade l’emoció a la paraula    
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Diumenge 28 d’octubre …………………………..………..…..12 h 
Presentació del conte número 5 de la col·lecció Pe%t Museu 
 
 
 
 
 

Autors: Imma Pujol i Antonio Latre 
Edat: famílies amb infants a par�r de 5 anys 
Lloc: Museu del Port de Tarragona 
Amb reserva prèvia 
Inscripcions a la Sala infan�l o al Museu del Port de Tarragona 
 
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona i Museu del Port de Tarragona 

Josep, el llucet,  pescador  de palangre  
Una de les arts menors del Serrallo 

Cicle:  El mar bressol de contes  
Contes des del bressol. 9a edició.  

Del 21 d'octubre al 13 de desembre de 2018 

 13 h a 14 h Reunió del club de lectura juvenil Joves Lectors  
Per a lectors de + de 14 anys 
 

Cicle trimestral: “El +nou i el +clàssic”  
                    Llegim novetats i clàssics 
 
Coordinat per l’Imma Pujol 
 
Comentem:                                        David Lozano. Desconeguts 

 

 

                                     Isaac Asimov. Jo, robot 

 
 
 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l 
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Dimarts 30 d’octubre …..……………….………………….……..17.30 h 
Reunió de club de lectura infan%l  
Per a lectors de 7 i 8 anys (2n primària) 

Cicle trimestral: Eulàlia CanalEulàlia CanalEulàlia CanalEulàlia Canal, , , ,  

 
 

Coordinat per l’Imma Pujol 
 

Comentem:  Eulàlia Canal; Rocío Bonilla. L’interragant gegant 
 
Places limitades. Inscripcions a la Sala infan�l  

Dilluns 29 d’octubre …...……………….……………....….……..17.30 h 
L’hora del conte + taller 
 
 

Amb l’Imma Pujol 
Edat: famílies amb infants a par�r de 5 anys 
 
Cicle: La ciutat ens parla 

Qui s’amaga rere el carrer de Santa Tecla? 

 Lot de Pessigolles a l’Escola l’Arrabassada  

Lot de contes i llegendes africanes a l’Escola l’Arrabassada  

 

Lot de minerals a l’Escola Pax 

Lot de �gres  a l’Escola Pax 

Dimecres 31 d’octubre …..…………….……………..…....……..17.30 h 
L’hora del conte  
 
 

Amb la Cris%na Caballé i la Marina San José 
Edat: a par�r de 5 anys 
 
 

Contes que fan una mica de por 

de l’emoció a la paraulade l’emoció a la paraulade l’emoció a la paraulade l’emoció a la paraula    

 
 

Dilluns 15: Alumnes de 2n curs de Grau d'Educació Infan%l i 

Doble Grau de Primària 

Divendres 19: P5 de l’Escola Cèsar August 

Divendres 26: P5 de l’Escola Cèsar August 

Dimarts 30:  Alumnes de 3r curs de Grau d'Educació Infan%l  

 

Aquest mes ens visita l’escola...   

Recomanacions de la Sala infan%l 
 

Espais d’exposició: 

Cada quinze dies preparem una  exposició de llibres, 
revistes, CD’s, DVD’s… al voltant d’un  tema i un  
enigma per a resoldre.   

La primera quinzena d’octubre et proposem 
llibres i enigmes al voltant de la Castanyada.  

La segona quinzena la dediquem als refugiats. 

Cada mes felicitem a un autor o il·lustrador de la 
literatura infan�l i juvenil i exposem la seva obra.   

Aquest mes felicitem a  
Mercer Mayer! 

El fons més nou arribat a la Sala infan�l porta un 
logo iden�fica�u de novetats al llom i està col·locat 
en diferents expositors de la Sala. 

 Ja pots consultar les novetats! 



Consulta les nostres guies que trobaràs a la Sala i a la Web: 

Descobreix el nostre Racó dels Clubs: 

Hi trobaràs els llibres que més han agradat als nostres Clubs de Lectura 

Biblioteca Pública de Tarragona  
Fortuny, 30 . 43001 Tarragona 
 

Telèfons  Informació:  
977 240 331 - 977 240 544 
Informació bibliogràfica i obtenció de documents: 977 248 304 
bptarragona.cultura@gencat.cat 
 

 
HORARI   
Dilluns de 15 h a 20 h   
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 
Dissabte de 10 h a 14 h 
 
 

WEB hRp://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA hRp://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRIMONIS    
hRps://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Si voleu rebre les ac%vitats  
al correu electrònic 

 pregunteu al Servei de Préstec 


